
  

 
  
  إعداد

  الفقري إىل عفو ربه العلي
  بدر بن علي بن طامي العتييب
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   مباِدي كُـلَّ ِعلْـٍم عـشره       إنَّ
 ــع ــضلُه والْواِض ــسبةٌ وفَ   وِن
  َمسائلٌ والْبعض ِبالْبعِض اكْتفَـى    

 

ــره  الثَّم ــم ــوع ثُ ضواملَو ــد   احلَ
  عاِر الـش  مكْ ح اددمِت االس مالسوا

  ومن حوى اجلَِميـع نـالَ الـشرفَا     
 

ـ     صد كَـذَا مثَـلٌ  النّحو يف لًغٍة قَ
       ِقـبذَا ع ـدعاٍن بيوِمثْلُ ب عون  

 

  وجاِنب وقَِريـب بعـض ِمقْـدارِ       
  عشر معاٍن هلَا ِفي الْكُـلِّ أسـرارِ       
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  النحو يبسطُ ِمن ِلـساِن األلْكَـِن       
  فإذا أردت ِمـن العلُـوِم أجلَّهـا       

 

  ــم ــه إذا لَ ِظمعــرُء ت ــِنواملَ لْحي  
ــسِن ــيم األلْ ــا مِق هــا ِمن فأجلُّه  
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  حنو ، وصرف ، عروض ، مث قافيةٌ       
  خطٌ ، بيانٌ ، معاٍن ، مع حماضرةٍ       

 

  لغةٌ ، قـرض ، وإنـشاءُ      : وبعدها   
ــاءُ  ــا اآلداب أمس ــتقاق هل   واالش
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  اقتبس النحو فـنعم املقتـبس     
  كأن ما فيه من العي خـرس      

 

  والنحو زين ومجـال ملـتمس      
  شتان ما بني احلمـار والفـرس      
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  عجبــت إلزراء العيــي بنفــسه
   ويف الصمت ستر للعـي وإمنـا      

  

  وصمت الذي قد كان بالقول أعلمـا       
ــرء أن   ــب امل ــحيفة ل ــاص   يتكلم
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  بالوضع المفید المركب اللفظھو :  الكالم -١
  كل نوع] عالمة [ أنواع الكالم و

  
   حرف                                             كلمة دلت على معنى في نفسھا :                                                          فعل كلمة دلت على معنى في نفسھا: اسم 

         ولم تقترن بزمن                                                                              واقترنت بأحد األزمنة الثالثة                                   كلمة دلت على معنى في غیرھا
                     وتسمى حروف الربط أو حروف المعاني                                                                                                             

  
  

                    عالمتھ                 عالماتھ                   عالماتھ
  
  
  

             دخول السین وسوف               دخول تاء التأنیث الساكنة             عدم وجود عالمات)         قد (                                                                    دخول 
                                  االسم والفعل                                                                                                                                                               

  
  تدخل على الماضي                   والمضارع            على المضارع                       تدخل على الماضي فقط                                                            

                                                                           فقط ، ویدالن على                    والمراد أنھا ساكنة في                                 
                       أصل الوضع فال یضرھا                                                                                                  التنفیس                    

     التحریك لالتقاء الساكنین                            
                         للتحقیق               للتقریب                         للتقلیل             للتكثیر

  
  
  
  

  والالم                              التنوین                       دخول حروف الخفضالخفض                                            دخول األلف 
  - في – على – عن – إلى –من : الكسرة أو ما ناب عنھا                   غیر الموصولة وال التي من                    نون ساكنة تتبع آخر             وھي 

 حروف القسم                                                                                                              – الالم – الكاف – الباء –  االسم لفظًا وتفارقھ خطًا              رب                                               بنیة الكلمة لدخول العامل علیھ         
   العامل                                                                               لالستغناء عنھا                      وھي الواو والتاء والباءسواء كان

  حرفا أو إضافة أو تبعیة
  وجمعت في البسملة

  

  
لم یذكر المؤلف 
عالمة فعل األمر 
، وھي داللتھ 
على الطلب مع 
قبول یاء 
المخاطبة أو نون 

  التوكید

  تنبیھ
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  كل نوع] أقسام [  أنواع الكالم و -٢
  
  

                                                                      الفعل                                                                                           الحرفاالسم                       
  رفة عالماتھ                                                                           تقدم معرفة عالمتھتقدمت معرفة عالماتھ                                                            تقدم مع

                              ولھ ثالثة أقسامولھ ثالثة أقسام                                                                       ولھ ثالثة أقسام                                                   
  
  
  
  

المظھر                      المضمر                      المبھم                                             خاص باالسم                  خاص بالفعل                  مشترك بینھما                      
  دل على معناه             دل على معناه             ال یظھر المراد منھ                               وھو ما یعمل فیھ              ویعمل فیھ الجزم                  ال عمل لھا            

   بل- الھمزة –نة             إّال بإشارة أو جملة                                الجر أو النصب                أو النصب                       ھل من غیر حاجة            بواسطة قری
                   وھو على ثالثة                 وأل التعریفیة                إلى قرینة                  تكلم أو خطاب              تذكر لبیان معناه                                 كحروف الجر 

   الذي                                وحروف القسم                 أقسام مع المضارع–ھذا : نحو :              كأحمد وھند               أو غیبة نحو 
   ھو                                                                          وما الحجازیة و                 والماضي واألمر–أنا                              

                                                                                                                   وال النافیة للجنس
  .                                                                                                                وغیر ذلك  

                                                                                                                   
  خاص بالمضارع        خاص بالماضي       مشترك بینھما    مشترك بین األمر والمضارع                                                                                                    

   نون النسوة                 نون التوكید–         النواصب والجوازم      تاء التأنیث ویاء      قد                                                                                            
                                                المؤثث المخاطبة                                                                                   

  
  

                                                       المضارع                 الماضي                   األمر      
  

  سیأتي معرفة كل قسم وعالماتھ                                                                     
  
  
  
  

  
  :نتیجة من أنواع الحرف 

الحرف الخاص یعمل والحرف 
  .المشترك ال یعمل 

  استنتاج

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


   جملة ، واحد عشر قسمًا على التفصیل أقسام الجملة بعد التتبع تنقسم إلى ستة أقسام-٣
  
  

   فعل وأربعة أسماء- ٦ فعل وثالثة أسماء              - ٥ فعل واسمان                    -٤ جملتان                      -٣ فعل واسم                    - ٢ اسمان                   -١
  
  
  
  

  عل                فعل ونائب فاعل                فعل وفا
  :مثالھ :                                        مثالھ 

  الغصن ُقطع                      زیٌد  قام               
  
  
  

                                   جملة القسم وجوابھ                جملتا الشرط وجوابھ
  :مثالھ :                                              مثالھ                     

  تنجح إن تجتھد                   أقسم باهللا ألكرمنك                                
  تھا                                 ظن وأخواتھا                                                                                                       كان وأخوا

  :مع فاعلھا ومفعولیھا مثل :                                                                                                                      مع اسمھا وخبرھا مثل 
   متسعًا  الوقت ت                   ظنن باردًا  لجو فأصبح ا– حارًا الجو                                             كان                                            

  
  

  
وأخواتھا               ) أعلم (                                     مع مبتدأ وخبر          مبتدأ وفاعل             مبتدأ ونائب            اسم وفعل وفاعلھ                                              

  التھا مع فاعلھا ومفعو:                                                                                           سّد مسّد الخبر          فاعل سّد مسّد            مثالھ :               مثالھ 
  :                                                                                    مثل العقیق ھیھات:          الخبر ، ومثالھ :                                مثالھ قائم زید

  مخلصًا عمرًا  زیدًا ت                                                                                             أعلم           زیٌد    أمضروب          الزیدون  أقائٌم                       
  
  
  
  

  

  :اسم وحرف نحو یاهللا ، و فعل وحرف نحو : بقي من أقسام الجملة قسمان وھما 
 لم یقم ، وھذا محل نظر عند النحویین العتبار الكالم المقدر مما یخرج ھ ع ن كون ھ اس مًا      

  هللا وأعلم وحرفًا أو فعًال وحرفًا ، وا

وال أح رف الفع  ل ع  ن  ) اس  تغفار (    ال تزی د أح  رف االس م ع  ن س  بعة نح و    
باعتبارھ ا  ) لك ّن  ( وال أحرف الحرف ع ن خم سة نح و    ) استغفر (ستة نحو   

" لصحیح مشددة النون ثابت ة األل ف نطق ًا ، م ن حاش یة         كلمة واحدة على ا   
  ) .١/١٣" ( النحو الوافي 

  فوائد
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  تغییر أواخر الكلم الختالف العوامل الداخلة علیھا لفظًا أو تقدیرًا ، وأنواعھ أربعة :  اإلعراب -٤
  

             النصب                                                                        الخفض                                                         الجزمالرفع                        
              یدخل على                                                    یدخل علىیدخل على                       یدخل على                                                             

   الفعل فقط                                      االسم فقط                           االسم والفعل                  االسم والفعل
             وعالماتھ                    وعالماتھ                                             وعالماتھ  وعالماتھ
                

                الیاء         السكون                  الحذف     الفتحة                                                                                  الكسرة
  في الفعل المضارع                                                                                  

                                                                                                                                                                          الصحیح اآلخر
  االسم المفرد       جمع التكسیر المنصرف    جمع المؤنث السالم      مع االسم الذي  ینصرف                                          

  
                 الفعل المضارع          األفعال الخمسة                          الفتحة                   األلف                        الكسرة                       الیاء                  حذف النون            

  مع األسماء الخمسة               جمع المؤنث                                      مع األفعال الخمسة التي              المعتل اآلخر              التي رفعھا                               
                                                                        السالم                                          رفعھا بثبوت النون                                                  بثبوت النون    
  
  

             الفعل المضارع إذا            المثنى               جمع المذكر          مع األسماء      المثنى           جمع المذكر       االسم المفرد          جمع التكسیر             
                  الخمسة                              السالم                                                               دخل علیھ بناصب ولم                                    السالم 

                                                                   یتصل آخره بشي
  

             النون نیابة عنھا  الضمة            الواو نیابة عنھا                                    األلف نیابة عنھا                         
  :في الفعل المضارع إذا اتصل بـ                           

  
            جمع المذكر         األسماء الخمسة                            المثنى                            ضمیر تثنیة           ضمیر جمع        ضمیر مخاطبة                                 

                  السالم
  
  

     االسم المفرد       جمع التكسیر            جمع المؤنث            الفعل المضارع 
                                                                 السالم            الذي لم یتصل آخره بشي

  

  غیر المنصرف قد یجر بالكسرة عند إضافتھ ،( * ) 
  : أو تعریفھ بأل ، قال العمریطي 

  فإن یضف أو یأِت بعد أل ُصِرْف*  كذاك تأنیث بما عدا األلف  

  فائدة
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   الممنوع من الصرف-٥
  في الدرس الماضي ناسب ذكر أنواعھ) االسم غیر المنصرف (  ذكر لما ورد

االسم الذي أشبھ الفعل في وجود علتین فرعیتین أحدھما ترجع إلى اللفظ واألخرى : ومعنى كونھ ال ینصرف أي ال یقبل الصرف وھو التنوین ، واالسم غیر المنصرف ھو 
  لعلتینترجع إلى المعنى أو وجد فیھ علة واحدة تقوم مقام ا

  وعلل اللفظ ستأتي)  والعلمیة –الوصفیة ( وعلل المعنى 
  
  

                   لعلتین                                                                                                                                     لعلة واحدة تقوم مقام العلتین
  ھما علة اللفظ وعلة المعنى      و

  
          وھي ست علل لفظیة

  
  

  التأنیث بغیر ألف             العجمة             التركیب             زیادة األلف والنون          وزان الفعل            العدل
  یكون للعلمیة                  یكون للعلمیة            یكون للعلمیة              یكون للعلمیة               یكون للعلمیة       یكون للعلمیة          

  فقط                           فقط                   فقط                   والوصفیة                       والوصفیة               والوصفیة 
   مثنى وثالث– أكرم           عمر – رّیان                  أحمد –           معدیكرب            عثمان كفاطمة                      إبراھیم  

  
  

            ألف التأنیث الممدوة                                                                                      صیغة منتھى الجموع                          ألف التأنیث المقصورة 
                                                                                  وضابطھ أن یكون جمع تكسیر                         كحبلى وقصوى                  وحمراء ودعجاء

  :وقد وقع بعد حرف تكسیره                                                                                                
   منابر–مساجد : حرفان كـ                                                                                                  

               أو ثالثة حروف أوسطھا یاء كمصابیح                                                                   
  
  
  
  
  
  

  .ففي كل ھذه الحاالت ال یجوز تنوین االسم ویخفض بالفتحة نیابة عن الكسرة 
ویشترط لخفض االسم الذي ال ینصرف بالفتحة أن ال یتصل بأل ، وأن ال یضاف إلى اسم بعده ، فإنھ 

  )وأنتم عاكفون في المساجِد : ( كقولھ تعالى . ن كذلك یخفض بالكسرة إذا كا
  .وزان العلم المؤنث الثالثي ساكن الوسط یجوز فیھ الصرف كھند : تنبیھ 

  .في االسم العجمي إذا كان ثالثیا ساكن الوسط كلوط وھود یصرف وال یجوز منعھ : تنبیھ آخر 

  توضیح وتنبیھ
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   المعربات -٦
   )  األفعال الخمسة- األسماء الخمسة-  جمع المذكر السالم– المثنى – الفعل المضارع الذي لم یتصل بآخره شي - جمع المؤنث السالم– جمع التكسیر –االسم المفرد ( 

  
                                                                                                                                              قسم یعرب بالحروفقسم یعرب بالحركات                  

  وھي أربعة أنواع
  

                جمع المذكر السالم                         األسماء الخمسة                   األفعال الخمسة                                                               المثنى       
   تفعالن–                              یفعالن                                                                                                                                                      

   تفعلون–                                                                                                                                                                                   یفعلون 
                                                                                                                                                                            تفعلین               

  
      یرفع بالواو        ینصب ویخفض بالیاء                        یرفع باأللف        ینصب ویخفض بالیاء        

                                                                                                                                                                   ترفع بثبوت النون          تنصب وتجزم 
                                                                                                                                                                                           بحذفھا            

                                             
                                                                              ترفع بالواو        تنصب باأللف        تخفض بالیاء                    

   )و مال ذ– فوك – حموك – أخوك –أبوك (                                                                                                 وھي 
  
  

  االسم المفرد        جمع التكسیر         جمع المؤنث السالم        الفعل المضارع لذي لم یتصل آخره بشي
  

   ) والسكون للجزم– والكسرة للخفض - والفتحة للنصب–الضمة للرفع : ( وھذه األنواع تعرب بالحركات 
  :ویخرج عن ھذا ثالثة أشیاء 

  .ینصب بالكسرة جمع المؤنث السالم / ١
  .االسم الذي ال ینصرف یخفض بالفتحة / ٢
  .    الفعل المضارع المعتل اآلخر یجزم بحذف آخره /٣
  
  
  
  
  

  :قال العمریطي 
  وغیر مصروٍف بفتحٍة یجرَّ** لكن كھنداٍت لنصبھ انكسر 

  بحذف حرف علة كما ُعلْم****  وكل فعل كان معتًال ُجزْم  

  فائدة
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   األفعال وأنواعھا-٧
  
    األمر                                                                                المضارع                                                                                     الماضي  

  ما دل على حصول شي في                                           ما دل على حصول شي قبل زمن التكلم                                               ما یطلب بھ حصول شي
                                                                                                                                                     بعد زمن التكلمزمن التكلم أو بعده          

  
  )مجزوم أبدًا )                                                                   (  ر أبدًا مفتوح اآلخ(  ما كان في أولھ أحد الزوائد األربعة                                          ( 

  فھو مرفوع) نأیت ( المجموعة في 
  * )أبدًا حتى یدخل علیھ ناصب أو جازم

   
  ما :                                                                           یبنى على :         في األصل أنھ معرب ویبنى في حالتین                                       یبنى على 

                  یجزم بھ مضارعھ المبدوء                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                               بتاء المخاطب في أربع صور

   ح                     یبنى على السكونیبنى على الفت
   إذا اتصل بنون التوكید             إذا اتصل بنون النسوة

  سكون              على الفتح                                                                                                           حذف النون                حذف آخره       على الالمباشرة
  إذا اتصل بألف           إذا كان معتل       إذا كان صحیح         إذا كان مسندا                                                                                                                    

                                                                                    أو واو الجماعة           اآلخر              اآلخر ولم یتصل        للمفرد المذكر                                  
      واتصل بنوني           بآخره شي أو                                                         أو یاء المخاطبة                                                                                           

  اتصلت بھ نون        التوكید المباشرة                                   الفتح                          الضم                                السكون                                                     
  الثقیلة والخفیفة                 النسوة                                                                   إذا اتصل بھ              إذا اتصل بھ ضمیر                                                 

                                             واو الجماعة             متحرك كتاء الفاعل                      
                                                                               وناء ونون اإلناث

  
  

                   تقدیرا   لفظًا                                             
  مع صحیح اآلخر إذا لم یتصل بھ واو

   جماعة أو ضمیر  متحرك ، وكذلك كل
  ما كان آخره واوًا أو یاًء                                  التعذر             المناسبة               الثقل

  كرضي وشقي وسرو وبذو
  

  
للمتكلم الذي یعظم نفسھ  ، : للمتكلم مذكرا أم مؤنثا ، النون : الھمزة 

  .  للمخاطب أو الغائبة : للغائب ، التاء : أو الذي مع غیره ، الیاء 
أو كانت زائدة ) أكل ( ھذه الحروف من أصل الفعل كـأما إن كانت 

  فھو ماضي) أكرم ( لغیر المعاني السابقة كـ

  توضیح
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   نواصب الفعل المضارع-٨
  ) أو – والواو كالھما في جواب نفي أو طلب –  الفاء – حّتى – الم الجحود – الم كي – كي – إذن – لن –أن ( حرف وھي عشرة أ

   وعملھا على ثالثة أقسام
  
  
  

                           ینصب بأن مضمرة بعده وجوبًاینصب بنفسھ                                                                ینصب بأن مضمرة بعده جوازًا                   
  وضابطھا أن تسبق بما كان أو لم یكن: الم الجحود  ]                                  الم كي[ حرف مصدر ونصب واستقبال                                         الم التعلیل  : أن
  تفید الغایة أو التعلیل ، ومعنى الغایة أن ما  : حتى]                              بعد عاطٍف على اسم صریح                                [  حرف نفي ونصب واستقبال        : لن
  :            قبلھا ینقضي بحصول ما بعدھا ، ومعنى التعلیل حرف جواب وجزاء ونصب ،                                                                                           : إذن

  .أن ما قبلھا علة لحصول ما بعدھا :                                                                                                 وتنصب الفعل المضارع بثالثة شروط 
  وشرطھما أن یقع كل منھما :                                                                                    فاء السببیة وواو المعیة  في صدر جملة الجواب] إذن [ أن تكون  -١
  استفھام- نھي – دعاء –أمر [ اب نفي أو طلب جو                                                                                أن یكون المضارع بعدھا داًال على االستقبال -٢
 ] رجاء – تمني – تحضیض –أن ال یفصل بینھا وبین المضارع فاصل غیر                                                                                عْرض  -٣

  وضابطھا] إّال [ ویشترط فیھا أن تكون بمعنى  :                                                                 أو                                    .النافیة ] ال [ القسم والنداء و
  وضابطھا ] إلى [ فعة ، أو حرف مصدر ونصب ، وشرط النصب بھا أن                                                                                 أن یكون ما بعدھا ینقضي د :كي 

  .أو تقدیرًا                                                                                 أن یكون ما بعدھا ینقضي شیئًا فشیئًا ) لكیال تأسوا ( تتقدمھا الم التعلیل لفظًا كـ 
   )كي ال یكون دولة ( كـ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
ق الف   اء جم   ع بع   ضھم الف   اظ النف   ي والطل   ب الت   ي ت   سب 

  :والواو ومجموعھا تسعة في بیت واحد فیقول 
  مر ، وادع ، وأنھ ، وسل ، واعرض لحضھم

                 تمّن ، وأرج ، كــذاك الـنـفي ، قـد كـمـــال

  فائدة
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  مضارع جوازم الفعل ال-٩
  : وھي ثمانیة عشر 

  ) إذا في الشعر خاصة – كیفما – حیثما – أّنى – أیان –أین  – متى – أي – إذما – مھما – ما – إن –الدعاء] ال  [ –النھي] ال [  – الم الدعاء– الم األمر– ألّما – ألم – لّما –لم ( 
  وھي على قسمین

  
         

                                                                                                                                                     جازم لفعلین             جازم لفعل واحد         
                                                         ویسمى األول فعل الشرط والثاني جواب                                                                         .حرف نفي وجزم وقلب: لم 

              الشرط وجزاءه                                                                                                                                                   ] .لم [ مثل : لّما 
  .فھي لم زیدت علیھا ھمزة التقریر : ألم 

  .لّما زیدت علیھا ھمزة التقریر : ألّما 
  .طلب الفعل من األعلى لألدنى : الم األمر 

   باتفاق                   حرف على األصح                اسم على األصححرف باتفاق                      اسم.                              طلب الفعل من األدنى لألعلى : الم الدعاء 
                                   إْن                           وھي تسعة أسماء                        إذما                               مھما.طلب الترك من األعلى لألدنى : ال  النھي 

   متى– أي – ما –َمن .                                                              طلب الترك من األدنى لألعلى : دعاء ال  ال
  – أّنى – أین –                                                                         أّیان )  وكــــلھا حــــروف باإلجـــماع ( 

   كیفما–                                                                                                              حیثما          
  صة وإذا في الشعر خا                                                                                                                    
  وإذا تصبك خصاصة فتجمِل: كقول الشاعر                                                                                                       

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :جوازم الفعل المضارع نظمًا 
  :قال العمریطي 

  وجزمھ بلم ولّما قد وجب         وال والٌم دلتا على الطلب
   ومن وإذما          أٌي متى أّیان أیــن مـھماكذاك إن وما

  وحیثما وكــیفـمـا وأنــّى         كإن یقم زیٌد وعمرو قمنا

  فائدة
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   أنواع إعراب األسماء-١٠
  االسم المعرب یقع في ثالث مواقع

  
  

                                                المرفوعات من األسماء                                                     المخفوضات من األسماء  المنصوبات من األسماء                  
                                                       لھ ثالثة أنواعولھ أربعة عشر نوع                                                                          ولھ سبعة أنواع         

  :سیأتي تفصیلھا وھي :                                                         سیأتي تفصیلھا وھي :                                                                سیأتي تفصیلھا وھي 
  
  

                                  ٧                     ٦                           ٥                ٤               ٣               ٢                  ١   
  )التابع للمرفوع)   (خبر إن وأخواتھا)   (اتھااسم كان وأخو)   (الخبر)     (المبتدأ)    (نائب الفاعل)     (الفاعل                              (

  
  

                                                                                                                             النعت     العطف        التوكید      البدل
  
  

                                                                                                  مخفوض بالحرف      مخفوض باإلضافة        مخفوض بالتبعیة                                
  
  

                                                                   النعت     العطف        التوكید      البدل                                                                                                 
  
  

     ١٤              ١٣          ١٢           ١١               ١٠               ٩         ٨           ٧          ٦        ٥            ٤                 ٣              ٢              ١  
  المفعول بھ    المصدر   ظرف الزمان   ظرف المكان   الحال   التمییز   المستثنى    اسم ال   المنادى    المفعول ألجلھ   المفعول معھ   خبر كان    خبر إن    تابع المنصوب

                                                                                                                                   وأخواتھا  وأخواتھا                                       
  
  

                                                              النعت     العطف        التوكید      البدل                                                                                                     
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  مرفوعات األسماء) أ  ( -١١
  رفع األسماء في سبعة مواطن

  
                 اسم كان وأخواتھا              خبر إّن وأخواتھا             التابع للمرفوعالمبتدأ                  الخبر              المفعول الذي لم یسمالفاعل                      
  )  یأتي     ( )                    یأتي )                        ( یأتي )                       ( یأتي )                ( یأتي (          )نائب فاعل ( فاعلھ ھو االسم المرفوع        

  المذكور قبلھ فعلھ
  

  
  ظاھر                                                       مضمر

  ما یدل على معناه بدون                   ما ال یدل على المراد منھ إّال    
                                      حاجة إلى قرینة               بقرینة تكلم أو خطاب أو غیبة وھو اثنا عشر نوع   

   
  

  ) ھّن – ھم – ھما – ھي –ھو ) (  أنتّن – أنتم – أنتما – أنِت –أنَت ) (  نحن –أنا  (                                       متصل                                              منفصل 
                                                                         

  
                یدل على متكلم                                                                    یدل على مخاطب                                                   یدل على غائب

  
  

   جمع مؤنث    -٧ جمع مذكر     - ٦ مثنى      -٥ مفرد مؤنثة     -٤مفرد مذكر       - ٣ر من واحد       أكث- ٢  واحد        -١     
           قمُت                  قمنا                     قمَت                    قمِت               قمتما            قمتم                 قمتّن

                                                                       
  جمع مؤنث-١٢ جمع مذكر   -١١ مثنى     -١٠ مفرد مؤنثھ    -٩ مفرد مذكر    - ٨                                                                                        

                                                            قاَم                      قامت              قاما               قاموا               قمَن                                    
  
  

            تكسیر   مفرد                                       مثنى                           جمع سالم                   
  ) مؤنث –مذكر )                 (  مؤنث –مذكر )               (  مؤنث –مذكر )                 (  مؤنث –مذكر ( 

  بضمھ ظاھره أو مقدرة       بالحروف نیابة عن الضمھ        بضمھ ظاھره للمؤنث               بضمھ ظاھره
                                                 وبالحروف للمذكر                             

  وفعلھ ماٍض أو مضارع        وفعلھ ماٍض أو مضارع         وفعلھ ماٍض أو مضارع          وفعلھ ماٍض أو مضارع

  :قال العمریطي 
  نوعًا قّسماوالمضمر اثنا عشر 

  قمتما قمِت قمَت قمنا كقمُت          
  قاما قامت قاَم قمتم قمتّن

   نحو صمتم عاماوقمَن قاموا          

ویقاس على الضمائر المتصلة الضمائر 
المنفصلة ، والضمیر المنفصل ھو الذي یبتدأ 

ما ضرب إّال أنا ، ما : عد إّال كـ بھ ویقع ب
  .ضرب إّال ھو 

  تنبیھ

  فائدة
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  مرفوعات األسماء) تابع  ( -١٢
  رفع األسماء في سبعة مواطن

  
  المبتدأ                  الخبر                   اسم كان وأخواتھا              خبر إّن وأخواتھا             التابع للمرفوع   المفعول الذي لم یسم                          الفاعل   

  )یأتي )                         ( یأتي )                        ( یأتي         ( )              یأتي )               ( یأتي ( )           نائب فاعل (                    فاعلھ )سبق ( 
  االسم المرفوع:                             وھو 

  .                          الذي لم یذكر معھ فاعلھ
  .ضّم أولھ وكسر ما قبل آخره :   فإذا كان الفعل ماضیًا 

  . أولھ وفتح ما قبل آخره ضّم:   وإذا كان مضارعا 
                                  

  
  
  
  

    ظاھر                                           مضمر
  )متصل ومنفصل ( ُضرب زیٌد              وھو نوعان كالفاعل : كـ 

  اثنان للمتكلم وخمسة لكٍل: یضرب زیُد                 وكل نوع اثنا عشر 
                                          من المخاطب والمتكلم  
  
  

                              متصل                               منفصل
                                                            تقدم ذكرھا في الفاعل                

                                                          
  
  
  
  
  
  ١٢       ١١       ١٠         ٩         ٨          ٧           ٦           ٥          ٤          ٣          ٢             ١  

     ُضِرب   ُضِرَبت    ُضِربا    ُضربوا    ُضربنضِرْبُت     ضربنا     ُضِرْبَت    ُضِرْبِت    ُضرْبُتما    ُضِربتم    ُضِرْبُتّن

  
یقوم المفعول بھ مقام الفاع ل ال ذي ل م ی سم، ، وی سمى نائ ب فاع ل            
فبع د أن ك  ان من  صوبًا ی  صیر مرفوع ًا ، ویأخ  ذ أحكام  ھ م  ن وج  وب    

  .ره عن الفعل ، وتأنیث فعلھ لھ إن كان مؤنثًا ، وغیر ذلك تأخی
  :قال العمریطي 

  مفعولھ في كل ما لھ عرف****   أقم مقام الفاعل الذي حذف    

  تتمة
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  مرفوعات األسماء) تابع  ( -١٣
  رفع األسماء في سبعة مواطن

  
     خبر إّن وأخواتھا         التابع للمرفوعاسم كان وأخواتھا                             المبتدأ                           الخبر                    الفاعل               المفعول الذي لم یسم

  )یأتي )                   ( یأتي )                      ( یأتي    (              ھو االسم المرفوع                المرفوع االسم          ھو )نائب فاعل ( فاعلھ )           سبق ( 
              المسند إلیھالعاري عن العوامل                 )سبق(                                

  . اللفظیة                                                          
                                                                                  

  
  

                           مضمر                             مفرد                                                 غیر مفرد                       ظاھر           
   نوعان          تقدم تعریفھ في الفاعل              تقدم تعریفھ في الفاعل              لیس جملة وال شبیھا بجملة                                

                                                   وال یكون إّال بارزًا منفصًال
                                                    وھو اثنا عشر نوع كما تقدم                                                      

  
                                                                                                       جملة                                      شبھ جملة                                   

  
                                        فعلیة                    جار ومجرور                  ظرف                                                                                                             اسمیة   

                                                                                    تتكون من مبتدأ وخبر                    تتكون من فعل وفاعل
                                                                                                                                            أو نائبھ

  
                                                                         

  
                                                                   یدل على مخاطب                                                   یدل على غائب              یدل على متكلم   

  
  

   جمع مؤنث    -٧ع مذكر      جم- ٦ مثنى      -٥ مفرد مؤنثة     -٤مفرد مذكر       - ٣ للجماعة       -٢  للواحد              -١     
             أنا                        نحن               أنَت                      أنِت                 أنتما             أنتم                     أنتّن

                                                                       
  جمع مؤنث-١٢ جمع مذكر   -١١ مثنى     -١٠ مفرد مؤنثھ    -٩ مفرد مذكر    - ٨                                                                                        

                        ھي               ھما                  ھم                    ھّن                                                                                              ھو
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  مرفوعات األسماء) تابع  ( -١٤
  )نواسخ المبتدأ والخیر : ( بما أننا أخذنا المبتدأ والخبر حسن أن نذكر : فرع 

  
                     اسم كان وأخواتھا              خبر إّن وأخواتھا             التابع للمرفوعالمبتدأ                  الخبر      الفاعل                      المفعول الذي لم یسم      

  )یأتي )                       ( یأتي                       ( )      یأتي )                                                                  ( نائب فاعل ( فاعلھ )                     سبق ( 
  )سبق (                                      

                                                               عرفنا أن المبتدأ والخبر مرفوعان ولكن
              قد تدخل عوامل على المبتدأ أو الخبر                                                   

                                      فیغیر إعرابھما ، وتسمى بالنواسخ ، ألنھا نسخت وغیرت حكمھما ، وھي ثالثة أشیاء
  
  

  أ ویصیر اسمًا لھا                                             تنصب المبتدأ والخبر  فترفع المبتدأ ویصیر اسمًا لھا                                                تنصب المبتد
                                                                                       وتنصب الخبر ، ویسمى خبرھا                                                وترفع الخبر ویسمى خبرھا                            ویسمى المبتدأ مفعول أول والخبر مفعول ثاٍن        

  اوأخواتھ" ظننت " وأخواتھا                                                 وھي " إن " وأخواتھا                                                         وھي " كان "     وھي 
  ستة حروف                                                 وھي عشرة أفعال: ثالثة عشر                                                     وكلھا حروف :      وكلھا أفعال 
                  فعل

   رأیت-  زعمت – خلت – حسبت –  لعّل                     ظننت - لیت – كأّن –  لكّن -  أّن –ّن إ:  بات                      وھي – ظّل – أضحى – أصبح – أمسى – كان 
   سمعت- جعلت – اتخذت – وجدت –علمت )                              سیأتي شرحھا                                              ( – ما فتئ – ما انفك – ما زال – لیس –صار 

  )ولھ أقسام سیأتي معرفتھا في الدرس المقبل ]                                                                                             ( وما یتصرف من ھذه األفعال [  مادام –برح ما 
        وتنقسم ھذه األفعال باعتبارین

  
  

                                                                                                     باعتبار التصّرف في أحوال الفعل الثالثةباعتبار العمل                         
  ) أمر – ماضي –مضارع                     ( رفع االسم ونصب الخبر                                                                                                  

  
  

  یعمل ھذا العمل                      یعمل ھذا العمل بشرط تقدم                  یعمل ھذا العمل بغیر شرط         ما یتصرف                  ما یتصرف               ما ال یتصرف
     نفي أو استفھام أو نھي                      وھي بقیة األفعال الثمانیة         تصرفًا كامًال                 تصرفًا ناقصا              وھو فعالن         "              ما " بشرط تقدم 

   دام-                  وھي سبعة أفعال            للمضارع والماضي          لیس  انفك                                        –زال :  المصدریة                            أربعة أفعال 
   برح- انفك – أصبح            فتئ – أمسى -كان برح                                                                      - فتئ "                            دام " وھو 

   صار               زال– بات – ظل –أضحى                                                                                                                           
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  مرفوعات األسماء) تابع  ( -١٥
  )نواسخ المبتدأ والخیر : ( بما أننا أخذنا المبتدأ والخبر حسن أن نذكر : فرع 

  
                     اسم كان وأخواتھا              خبر إّن وأخواتھا             التابع للمرفوعالمبتدأ                  الخبر  الفاعل                      المفعول الذي لم یسم          

  )یأتي )                       ( یأتي )                            ( یأتي                                                 ( )                  نائب فاعل ( فاعلھ )                     سبق ( 
  )سبق (                                      

  فوعان ولكن                                                             عرفنا أن المبتدأ والخبر مر
                                                                 قد تدخل عوامل على المبتدأ أو الخبر

                                      فیغیر إعرابھما ، وتسمى بالنواسخ ، ألنھا نسخت وغیرت حكمھما ، وھي ثالثة أشیاء
  
  
                                               تنصب المبتدأ والخبرلھا                                                تنصب المبتدأ ویصیر اسمًا لھافترفع المبتدأ ویصیر اسمًا   

             ویسمى المبتدأ مفعول أول والخبر مفعول ثاٍن                                                                                                              وتنصب الخبر ، ویسمى خبرھا                                                وترفع الخبر ویسمى خبرھا
  وأخواتھا" ظننت "                                           وھي        وأخواتھا" إن " وأخواتھا                                                         وھي " كان "     وھي 

                                                   وھي عشرة أفعالستة حروف: ثالثة عشر                                                     وكلھا حروف :      وكلھا أفعال 
                  فعل

   رأیت- زعمت – خلت – حسبت –  لعّل                     ظننت -  لیت – كأّن –  لكّن - أّن –إّن :  بات                       وھي – ظّل – أضحى – أصبح – أمسى –  كان
   سمعت- جعلت – اتخذت – وجدت –                               علمت                    .للتوكید : إن َو أن                          – ما فتئ – ما انفك – ما زال – لیس –صار 

  )ولھ أقسام سیأتي معرفتھا في الدرس المقبل                                                    (  .كلالستدرا: لكّن ]                    وما یتصرف من ھذه األفعال [  مادام –ما برح 
  .                                                                         للتشبیھ : كأن )                                 ـــــــــــــــــــبـــــــــــــق ســـــــ    ( 

  وھذه األفعال الخمسة تنقسم من حیث الفائدة                                                          .للتمني : لیت                                                                                
        إلى أربعة أقسامللترجي والتوقع                                                              :                                                                                لعل 

  
  

  قسم یفید ترجیح وقوع الخبر                       قسم یفید الیقین وتحقیق وقوع الخبر                         قسم یفید التصییر واالنتقال                یفید النسبة في السمع
     وھو ثالثة أفعال                                                       وھو فعالن                             فعل واحدوھو أربعة أفعال                                           

               سمعت جعلت               – وجدت                                               اتخذت - علمت – زعمت                    رأیت - خلت – حسبت –ظننت 
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  مرفوعات األسماء) تابع  ( -١٦
  رفع األسماء في سبعة مواطن

  
  تابع للمرفوع                    الالفاعل                      المفعول الذي لم یسم          المبتدأ                  الخبر               اسم كان وأخواتھا              خبر إّن وأخواتھا

  )أصبح ظاھرًا بما تقدم)    ( أصبح ظاھرًا بما تقدم)             ( سبق )              ( سبق )          ( نائب فاعل ( فاعلھ                    )سبق ( 
  )سبق (                                   

  
  

               العطف                                                 التوكید                                                    البدل     النعت                                    
           إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعلالواو ، الفاء                   وھو تابع للمؤكد في رفعھ ونصبھ        : وتابع المنعوت موافق لھ في                 حروف العطف 

  تبعھ في جمیع إعرابھ.                                             رفعھ ونصبھ  وخفضھ ، و                 ثّم ، أو ، أم ، إّما ، بل ، ال ، لكن                وخفضھ و تعریفھ 
  .       حتى في بعض المواطن .                        تذكیره وتأنیثھ 

  التابع للمشتق: وتعریفھ 
  لفظي                                                             معنويأو المؤول إلیھ الموضح                                                            

  :                                      بتكرار اللفظ أو مرادفھ                                    أو بألفاظ معلومة كـ لمتبوعھ في المعارف                              
   أجمع وتوابعھ– العین –                                                                                                     النفس  .المخصص لھ في النكرات

   أبصع    - ابتع –                                                                                                                                      أكتع           
                                              

                    عطف بیان                                                     عطف نسق                          
  ھو التابع الجامد الموضح لمتبوعھ                          التابع الذي یتوسط بینھ وبین متبوعھ                                 

  صص لھ في النكرات                  أحد الحروف العشرة السابقة ، ولكل حرف معنى                             في المعارف المخ
  والمعطوف یتبع المعطوف علیھ في الرفع والنصب                                                                                              

                                                                       والخفض والجزم                                           
  

  سببي                                                                 حقیقي
                          بدل الكل           بدل البعض        بدل االشتمال        بدل الغلطما رفع ضمیرًا مستترا                                   ما رفع اسمًا ظاھرًا متصًال         

  یعود إلى المنعوت                                            بضمیر یعود إلى المنعوت                               من الكل             من الكل
  )بدل مطابق )                           ( جاء محمد الفاضل أبوه                                        ( ) جاء محمد العاقل ( 

  وھو تابع لمنعوتھ في اإلعراب                          وھو تابع لمنعوتھ في اإلعراب
  لتعریف والتنكیر                                            بدل البدء            بدل النسیان         بدل الغلطوالتذكیر والتأنیث ، والتعریف                       والتذكیر والتأنیث وا

  والتنكیر ، واإلفراد والجمع والتثنیة             ویخالفھ في الجمع والتثنیة فال یكون إال مفردًا
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   المعرفة والنكرة-١٧
   التابع والمتبوع حسن أن یوضح معناھمالما تقدم ذكر التعریف والتنكیر في

  
   

   المعرفة                                                                                                                                                                              النكرة
  ّین                                                                                                           كل اسم شائع في جنسھ ال یختص بھ واحُد دون اآلخرھو اللفظ الذي یدل على مع

  كل ما صلح دخول األلف والالم علیھ:                                                   وتقریبھ                                                                                                   
  
  
  
  
  

  أضیف لواحد                   المضمر                    الـعـَلم                      االسم المبھم                          المحلى باأللف والالم                           االسم الذي 
  من األربعة المتقدمةأو الضمیر            ما یدل على معّین             وھو نوعان                                                                                     

  وھو ثالثة             دون الحاجة إلى
  نة تكلم أو خطاب أنواع               قری

  
  

                                          اسم إشارة                                            اسم موصول
                                      ما وضع لیدل على                                ما یدل على معین بواسطة

            معّین بواسطة إشارة                              جملة أو شبھھا تذكر بعده البتة                         
                                       حسیة أو معنویة                             وتسمى صلة وتكون مشتملة على ضمیر

  یطابق الموصول ویسمى عائدًا                           ھذان أو ھذین  – ھذه – ھذا                             
   اللتان أو اللتین– اللذان أو اللذین –التي – ھؤالء                      الذي –                               ھاتان أو ھاتین 

   الالئي-                      الذین                                                                                 
  
  

  ما وضع للداللة على المتكلم                   ما وضع للداللة على المخاطب                  ما وضع للداللة على الغائب
  )تقدم ذكرھا            ( )                        تقدم ذكرھا )                                           (تقدم ذكرھا     ( 
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   المنصوبات من األسماء-١٨
  ولھ أربعة عشر نوع

  
     ١٤              ١٣          ١٢           ١١               ١٠               ٩         ٨           ٧          ٦        ٥            ٤                 ٣              ٢              ١  

  ظرف الزمان   ظرف المكان   الحال   التمییز   المستثنى    اسم ال   المنادى    المفعول ألجلھ   المفعول معھ   خبر كان    خبر إن    تابع المنصوبالمفعول بھ    المصدر   
  وأخواتھا  و أخواتھا)     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ستــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                    ( 

  
  

                                                النعت     العطف        التوكید      البدل                                                                                                                   
  )ـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــدم تـــ(                                                                                                                                                                   

  وھو االسم المنصوب
  الذي یقع علیھ الفعل

     وھو قسمان
  
  

  االسم المنصوب الذي یجيء ثالثًا: ظاھر                                  مضمر                                                       وھو 
ضرب یضرب ضربا                                                                                    :                     نوعان                                                    في تصریف الفعل ، نحو كضربُت زیدًا     

  ما لیس خبرًا مما دّل على تأكید     :                                و المفعول المطلق یكون مصدرًا وھو                                                          
  عاملھ ، أو نوعھ ، أو عدده ، وھو قسمان                                                                                                   

   منفصل                                        متصل          
         وتقدم تعریفھ                                وتقدم تعریفھ

                 معنوي     وھو اثنا عشر نوع                         وھو اثنا عشر نوع                                              لفظي                             
   ضربَك                         وھو ما یوفق الفعل الناصب لھ                      وھو ما یوافق الفعل الناصب لھ– ضربنا –  إیاِك                ضربني -  إیاَك – إیانا –  إیاي 
  أھنتھ احتقارًا : قعدت قعودًا                        في معناه نحو :  ضربكم                        في لفظھ ، نحو – ضربكما – إّیاه              ضربِك – إّیاكّن – إّیاكم – إیاكما 

   ضربھا – ضربھ – إّیاھّن             ضربكّن – إّیاھم – إّیاھما –إّیاھا 
               ضربھّن- ضربھم –                                                  ضربھما 
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  منصوبات األسماء) تابع  ( -١٩
  ولھ أربعة عشر نوع

  
     ١٤              ١٣          ١٢           ١١               ١٠               ٩         ٨           ٧          ٦        ٥            ٤                 ٣              ٢              ١  

    التمییز   المستثنى    اسم ال   المنادى    المفعول ألجلھ   المفعول معھ   خبر كان    خبر إن    تابع المنصوب   ظرف الزمان   ظرف المكان   الحال المفعول بھ    المصدر
  وأخواتھا  و أخواتھا)      ستــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي )                                                      (  سبق )        ( سبق ( 
  
  

                    النعت     العطف        التوكید      البدل                                          وھو المفعول فیھ                                                                              
  )ــــــــدم تــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــ(                                          وھو نوعان                                                                                                         

  
                           

  
         ظرف زمان                                                  ظرف مكان

  ھو اسم الزمان المنصوب                                ھو اسم المكان المنصوب
  المنصوب المفّسر لما انبھم   ] الفضلة [ ھو االسم ) .                                                             في ( بتقدیر ) .                                             في ( بتقدیر 

  .   من الھیئات وھو قسمان                                                   وھو قسمان                                                             
  : ولھ ثالثة شروط                                                                                                                                                 

  أن ال یكون إّال بعد) : ٢. (أن ال یكون نكرة ) : ١(        المبھم                                                                             المختص                                          
  .أن ال یكون صاحبھا إّال معرفة) : ٣. (                                      تمام الكالم                       ما دل على مكان معین                            ما لم یدل عل مكان معین

  )ولھذه الشروط استثناءات موجودة في الشرح                              (  وراء-  قدام – خلف –أمام :  الحدیقة                              كـ –المسجد :                      كـ 
   حذاء -  إزاء - عند – تحت –فیھ               فوق               وال یجوز أن ینصب على أنھ مفعول 

  . ھنا – ثّم –تلقاء .                                                ویجب جره بحرف جّر 
  
  

  المختص                                       المبھم
  ما دل على مقدار                     ما دل على مقدار غیر

   حین- أمد –أبد : الیوم                       معین كـ :  كـ معین
   زمن                  - وقت – بكرة                لحظة – غدوة –اللیلة 
   عتمة- غدًا –سحر 

   أسبوع-  مساء –صباح 

كاسم الفاعل ، والمصدر ، : ینصب الحال بالفعل أو شبھ الفعل 
  .والظرف ، واسم اإلشارة 

  ) .جاء عبداهللا راكبًا : ( و بیانًا لصفة للفاعل ، نح: قد یكون الحال 
  ) .ركبت الفرس مسرجًا : ( أو بیانًا لصفة المفعول بھ ، نحو 
  ) .رأیت عبداهللا راكبًا : ( أو محتمًال لألمرین جمیعًا ، نحو 

  ) .أنت صدیقي مخلصًا : ( ویجيء من الخبر ، نحو 
  ) .مررت بھنٍد راكبة : ( ومن الجار والمجرور ، نحو 

  ) .أِن اتبع ملة إبراھیم حنیفًا : ( اإلضافة ، نحو ومن المجرور و

تتمة خاصة 
  بالحال
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  منصوبات األسماء) تابع  ( -٢٠
  ولھ أربعة عشر نوع

  
     ١٤              ١٣          ١٢           ١١               ١٠               ٩         ٨           ٧          ٦        ٥            ٤                 ٣              ٢              ١  

      المفعول ألجلھ   المفعول معھ   خبر كان    خبر إن    تابع المنصوب    اسم ال   المنادىالتمییز   المستثنى   ظرف الزمان   ظرف المكان   الحال   المفعول بھ    المصدر
  وأخواتھا  و أخواتھا)     ستـــــــــــــــــــــــــــأتــــــــــــــــــــــــــي )                          (   سبق )     ( سبق )        ( سبق )    ( سبق )        ( سبق ( 
  
  
                                                              النعت     العطف        التوكید      البدل                                                                                                       

  )تــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــدم ( انبھم                                                                                        المنصوب المفّسر لما ] الصریح [             ھو االسم 
  :             من الذوات والنسب ویشترط للتمیز أن یكون 

  نوعان                                                                                               نكرة وال یكون إّال بعد تمام الكالم وھو 
  ًال فیما                                                                                                             ھو اإلخراج بإّال وأخواتھا لشٍي لوال ذلك اإلخراج لكان  داخ

  ) حاشا – عدا – خال – سواء – سوى – سوى – غیر –إال (                                                                                               قبل األداة وحروفھ كثیرة ومنھا 
  :یز النسبة                                         وھي على ثالثة أقسام تمییز الذات                                                         تمی

  ھو ما رفع إبھام اسم                                       ھو ما رفع إبھام نسبة في
  . مذكور قبلھ مجمل الحقیقة                                    جملة سابقة علیھ 

                                                  وھو ضربان ویكون بعد العدد    
  أو بعد المقادیر من

یكون حرفًا                                                                                      الموزونات والمكیالت                                                                                      ما یكون حرفًا                    ما یكون اسمًا                       ما 
                      تارة وفعًال تارةِسوى   : دائما )                     إّال : ( والمساحات                                                                                                  دائما 

  ) عدا - حاشا- خال(  غیر               – سواء –ُسوى :                                                                                                                 فللمستثنى بھا ثالثة أحكام
  الجر              حكم المستثنى بھا: حكم المستثنى بھا                                                                                                                                               

                                                                     دائمًا                            جواز النصب والجر                                                                                     
  محول                                                                   غیر محول

  )امتأل اإلناء ماًء : (      نحو وھو ثالثة أنواع                                       
  )ناقص وال یكون إّال منفیًا )                  ( تام منفي )            ( تام موجب                                                                                                                   ( 

                                                                                                  یجب نصبھ               یجوز نصبھ                        یجب إجرائھ على                    
                            على االستثناء          على االستثناء                      ما یقتضیھ العامل                                                                                         

  )إّال ( المذكور قبل محول عن الفاعل                 محول عن المفعول                محول عن المبتدأ                                           ویجوز اتباعھ                       
  لما قبل إّال على أنھ بدل)                                        أنا أكثر منك ماًال)            (وفجرنا األرض ینبوعا)             (تفقأ زید شحما( 
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  منصوبات األسماء) تابع  ( -٢١
  ولھ أربعة عشر نوع

  
     ١٤              ١٣          ١٢           ١١               ١٠               ٩         ٨           ٧          ٦        ٥            ٤                 ٣              ٢              ١  

     المفعول ألجلھ   المفعول معھ   خبر كان    خبر إن    تابع المنصوب اسم ال   المنادى  التمییز   المستثنى     ظرف الزمان   ظرف المكان   الحال   المفعول بھ    المصدر
  وأخواتھا  و أخواتھا)     ستــــــــــــــأتــــــــــــي )                            (   ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق ( 
  
  

                                                              النعت     العطف        التوكید      البدل                                                                                                      
  )تــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــدم ( فتنصب االسم                                                                      ) إن ( النافیة للجنس التي تعمل عمل ) ال (               وھي 

          لفظًا أو محًال ، وترفع الخبر ، ویشترط لكي تعمل ھذا العمل خمسة شروط
  
  

  وھو المطلوب إقبالھ بیا أو أخواتھا)                                     ال ( أن یكون اسمھا نكرة       أن یكون اسمھا متصًال بھا        أن یكون خبرھا نكرة        أال تتكرر 
  ) َھَیا – أیا – أي –الھمزة (               فإن تكررت جاز                                                                      فإن لم یباشرھا وجب الرفع                           

   والمنادى خمسة أقسامإعمالھا وإلغاؤھا                                          :                                                                                          والتكرار نحو 
  :نحو )                                        ال في الدار رجٌل وال امرأٌة                                 ( 

   امرأَة                                                                                                         ال رجَل في الدار وال
                                                                                                           ال رجٌل في الداِر وال امرأٌة

  
  

  النكرة المقصودة      النكرة غیر المقصود     المضاف       الشبیھ بالمضاف    على ثالثة أنواع                                                             المفرد العلم       ) ال ( اسم 
  الفتحةیبنى على الضمة    یبنى على الفتحة        یبنى على الضمة    یبنى على الفتحة    یبنى على                                                                                             

                                                                                              من غیر تنوین       أو ما ناب عنھا           من غیر تنوین       أو ما ناب عنھا    أو ما ناب عنھا
  أو ما ناب عنھا                                     أو ما ناب عنھا                                                                                           

  
  مفرد                                مضاف إلى نكرة              شبیھ بالمضاف

  وھو ما اتصل بھ:                         وھو ما لیس بمضاف           حكمھ 
  ھًا بمضاف                ینصب بالفتحة أو           شئ من تمام معناهأو شبی
  :ما ینوب عنھا                حكمھ :                             حكمھ 

                                                 یبنى على ما ینصب بھ                                           ینصب بالفتحة 
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  منصوبات األسماء) تابع  ( -٢٢
  ولھ أربعة عشر نوع

  
     ١٤              ١٣          ١٢           ١١               ١٠               ٩         ٨           ٧          ٦        ٥            ٤                 ٣              ٢              ١  
     خبر كان    خبر إن    تابع المنصوبالمفعول ألجلھ   المفعول معھ  التمییز   المستثنى    اسم ال   المنادى     ظرف الزمان   ظرف المكان   الحال   فعول بھ    المصدرالم
  وأخواتھا  و أخواتھا)                                          ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــ( 

  )تـــــــــقـــــــــــدم                            (                                                                                                                                              
  

  توكید   البدل                                                                        النعت     العطف        ال                                                                                                      
  )تــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــدم                                                                        ( وھو المفعول لھ ، وھو االسم المنصوب الذي یذكر بیانًا لسبب وقوع الفعل

                                                                                                                                                                                                        
  المنصوب الذي یذكر لبیان من فعل معھ الفعل] الفضلة [                 وھو االسم                                                                                                   

                                                                                                                                      وإعراب االسم الواقع بعد الواو في نوعین
  
  
                                                                                           ما یتعین نصبھ على أنھ مفعول معھ عندما                       ما یجوز نصبھ على ذلك واتباعھ لما  

                   ال یصح تشریك ما بعد الواو بما قبلھا في الحكم                 قبلھ في إعرابھ معطوفًا علیھ وذلك                                                                          
             إذا صح التشریك ما بعد الواو بما قبلھااستوى الماُء والخشبَة                           :                                                                                            نحو 

            الجیُش       –سار األمیُر والجیَش :                                                                                                                                                                       نحو 
  شروطھ                                                            حاالتھ

  ویجوز فیھا النصب والجر بحرف الجر وتختلف في الترجیح والمساواة:              أن یكون 
  

                                               
  قترن بأل                    مضاف                        مجرد من أل واإلضافة                                  م

                                 األكثر فیھ الجر                 یتساوى فیھ النصب         األكثر فیھ أن ینصب و           
  .            والجر بحرف جر دل          یقل جره                                 بحرف جٍر داٍل               

  .                               على التعلیل ویقل             على التعلیل 
  .                               نصبھ 

  
  

        متحدًا مع عاملھ في الفاعل        مصدرًا              قلبیًا            علة لما قبلھ          متحدًا مع عاملھ في الوقت    
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   مخفوضات األسماء-٢٣
  :ولھا ثالثة أنواع 

  
  

         مخفوض بالحرف                                                                     مخفوض باإلضافة                                                         تابع المخفوض
  )غالم زیٍد ( نحو قولنا :                                                                          وحروف الخفض 

  )تقدم الكالم على التوابع        ( :                                      في                                                           وھو على ثالثة أنواع – على – عن – إلى –   من 
  – الالم – الكاف – الباء –    ربُّ 

  ) التاء – الباء –الواو ( حروف القسم 
   منُذ– مّذ –        واو رّب 

   ومعنى كل حرف یختلف باختالف موقعھ  
  
  
  
  

                         أن تكون اإلضافة                        أن تكون اإلضافة                                                             أن تكون اإلضافة          
  في: ِمن                                   على تقدیر الالم                         على تقدیر :                                                   على تقدیر 

  )بل مكر اللیل : ( غالم زیٍد                         نحو : ثوب خٍز                                    نحو :                                       نحو             
  أن یكون المضاف إلیھ:                                وضابطھ  خاتم حدیٍد                                       -                                               باب ساٍج 

  أن یكون المضاف                                                                             ظرفًا للمضاف      :                                             وضابطھ 
               جزءًا من المضاف إلیھ                                 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بسم اهللا الرحمن الرحیم ، فاسم : اجتمعت أنواع المخفوضات في قولنا 
مجرور بحرف وھو الباء ، ولفظ الجاللة اهللا مجرور باإلضافة السم ، 

  .والرحمن مجرور بالتبعیة ألنھ نعت ، والرحیم كذلك 
  فائدة
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  )خامتة ( 
  
  

 دعا باِمِني ، أميالْم راِبِه الْغحأصو ِبِينلَى آِلِه الطّيعد ومحا منِبيلَى نع لَّمس لَّى اُهللا وِهللا ، وص داحلَم:  
    وِميرِة اآلجماملُقَد ِجِيرشت ما          فَقَد تهاِغ ِمنالفَر اممالَى، وكَانَ تعاللَِّه ت ٍل ِمنِر       : ة ِبفَضـهِم شـتِيِن خِم االثْنوى يحض

 الْحمد ِللِّه رب    رمضاِن املُبارِك ِمن عاِم أربعٍة و ِعشِرِيٍن و أربعِمائٍة و ألٍْف ِللِْهجرِة النبِويِة املُباركَِة ، وآِخر دعوانا أنِ                 
  . العالَِمِيِن 

 ِليِه الْعبفِْو رإىل ع الْفَِقري بكَتِلِمِيِن : وسِمِيِع الْمجاِيخِه وشمِه وياِلدِلو و لَه اللَّه ِبي غَفَريتالْع طَاِمي ِلي ِبنع ِبن ردب  .  
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